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1. 
A szövegösszefüggést biztosító relációk elemzésének 

aspektusai  
PETŐFI S. JÁNOS 

 
1. A szövegség kritériumai. Bevezető megjegyzések 
 

A szövegség (más szóval a textualitás) hagyományos fogalmát a követ-
kező módon értelmezem: „szöveg”-nek nevezek minden olyan (verbális vagy 
verbális összetevőt is tartalmazó) nyelvi objektumot, amely egy adott vagy 
feltételezett kommunikációs helyzetben, egy adott vagy feltételezett funkció-
nak (intenciónak) eleget tevő, összefüggőnek és teljesnek tekinthető tényál-
lás-konfigurációt juttat kifejezésre összefüggő és teljes megformáltságúnak 
tekinthető szövegmondat/szövegmondatlánc formájában. 

A tényálláskonfigurációk összefüggőségével és teljességével kapcsolat-
ban konstringenciáról beszélek (amely a szövegek lineáris organizációjától 
független, vertikális (hierarchikus) relációs organizációforma). A szöveg-
mondatláncokkal kapcsolatban különbséget teszek tényállás-specifikus és 
nyelvspecifikus összefüggőség és teljesség között (amelyek a szövegek tény-
állás- és/vagy nyelvspecifikus jólformáltságát biztosítani tudó, horizontális li-
neáris organizációformák). A nyelvspecifikus összefüggőség és teljesség két 
hordozórelációjára a konnexitás illetőleg a kohézió szakszavakkal utalok. 

A szövegségnek a konnexitás és/vagy kohézió se nem szükséges, se nem 
elégséges feltétele; egyedüli feltétele a konstringencia és a tényállás-specifi-
kus horizontális organizáció, amely feltételt a koherencia feltételének neve-
zem. 
 
2. A szövegösszefüggést biztosító relációk. Két példa 
 

Hogy a koherencia egyedüli feltétele a konstringencia és a tényállásspeci-
fikus horizontális organizáció, többek között a következő banális példával is 
igazolható: 

T0 
A fiam tegnap nem engedtem iskolába. Nagyon rossz volt az idő. 
Bár e két mondatot se konnexitás, se kohézióreláció nem kapcsolja össze, 

mégis minden probléma nélkül elfogadjuk szövegnek, mert — korábbi 
tapasztalataink alapján — a között a két tényállás között, amelyekre ezek a 
mondatok utalnak, ok-okozati (azaz egyfajta konstringens) kapcsolatot tu-
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dunk értelmezni. Ami a horizontális organizációt illeti, azt a nyelvi objek-
tumot is el tudnánk fogadni szövegnek, amely a két mondatot fordított sor-
rendben tartalmazza, az adott sorrend azonban jobban megfelel a tényállás-
specifikus horizontális organizáció-ra vonatkozó elvárásnak. 

 
T1-részlet 
Következő példaként Örkény István Gondolatok a pincében című szöve-

gének első felét választottam. A teljes szöveg — amelyet Petőfi 2004-ben 
részletesen elemeztem — egy, a szöveg címét képező, nominális kifejezésből 
([K0]: Gondolatok a pincében), egy bevezető szövegmondatból ([K1]: A 
labda egy betört ablakon leesett az alagsori folyosóra.), valamint két ötöd-
fokú makroegységnek ([K1]5 és [K2]5) tekinthető tematikus szövegmondat-
tömbből áll. A teljes szöveg itt elemzett (T1/1-gyel, illetőleg T1/2-vel jelzett) 
első fele a [K0]-t, a [K1]-et és a [K1]5-t tartalmazza. 

Annak érdekében, hogy a szemiotikai-textológiai szövegmegközelítés as-
pektusai iránt bővebben érdeklődő olvasó az itt szemléltetésként tárgyalt par-
ciális elemzéshez bővebb kontextust találhasson, ebben a szemléltetésben a 
Petőfi 2004-ben bemutatott teljes elemzésre támaszkodom, megtartva az ott 
használt terminológiát és reprezentációformákat. 

 
T1/1 
Az első fokú (egyszerű) [K], valamint az egyszeresen összetett másod- 

[K] és a kétszeresen összetett [=K] harmadfokú lexikai makroegységek 
lánca konkatenált (szintaktikailag egymástól elválaszthatatlanul összekap-
csolt) összetevőkkel: 
  

[K0]Gondolatok^a^pincében [ ] 
  
[K1]A^labda egy^betört^ablakon leesett az^alagsori^folyosóra [.]  
[K2]Az^egyik^gyerek,[K3]a^házmesterék^tizennégy^éves^kislánya, 

lebicegett érte [.] [K4][K4.1]Szegénykének a^villamos levágta 
a^fél^lábát, s [K4.2][K4.2.1]boldog^volt, ha [K4.2.2]labdát^szed-
hetett a^többieknek [.] 

[K5][K5.1]Az^alagsorban félhomály^terjengett, de azért 
[K5.2][K5.2.1]feltűnt neki, hogy [K5.2.2]egy^sarokban megmoz-
dult valami [.] 

[K6] [K6.1] Cicus [!] [K6.3] — szólt^oda a^falábú^házmes-
terkislány. — Hát [K6.2]te hogy^kerülsz ide, kiscicám [?] 

[K7] [K7.1]Fölkapta a^labdát, s [K7.3] ahogy^csak^tudott, 
[K7.2]elsietett vele [.] 
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Ebben a reprezentációban a „[ ]” szimbólumok a horizontális (lineáris) mak-
roegységlánc nem lexikalizált, hanem mondatzáró írásjelek formájában kife-
jezésre jutó makrokötőelemeit jelölik. 

 
T1/2 
Az első fokú (egyszerű) [K], valamint az egyszeresen összetett másod- 

[K] és a kétszeresen összetett [=K] harmadfokú lexikai makroegységek lán-
ca konkatenált (szintaktikailag egymástól elválaszthatatlanul összekapcsolt) 
összetevőkkel és nominális referenciaindexekkel: 

 
[K0]Gondolatok^a^pincében[=o0] 
  

[K1]A^labda[=01] egy^betört^ablakon[=02] leesett az^alagso-
ri^folyosóra[=03].  

[K2]Az^egyik^gyerek[=04], 
[K3]a^házmesterék^tizennégy^éves^kislánya[=04], lebicegett(04) ér-
te(01). [K4][K4.1]Szegénykének[=04] a^villamos[=05] levág-
ta(05) a^fél^lábát[=06](04), s [K4.2][K4.2.1]boldog^volt(04), ha 
[K4.2.2]labdát[=01]^szedhetett(04) a^többieknek[=07]. 

[K5][K5.1]Az^alagsorban[=03] félhomály[=08]^terjengett(08), 
de azért [K5.2][K5.2.1] feltűnt[=K5.2.2] neki(04), hogy [K5.2.2]egy-
^sarokban[=09] megmozdult(010) valami[=010]. 

[K6][K6.1] — Cicus[=011]! [K6.3] — szólt(04)^oda(09) 
a^falábú^házmesterkislány[=04].– [K6.2]Hát te(011) hogy^ke-
rülsz(011) ide(09), kiscicám[=011](04)? 

[K7][K7.1]Fölkapta(04) a^labdát[=01], s [K7.3]ahogy^ csak^tu-
dott(04), [K7.2]elsietett(04) vele(01). 

 
Ebben a reprezentációban a következő referenciaindexeket alkalmaz-

tam: 
 

01 = a labda           05 = a villamos    09  = egy sarok 
02 = a betört ablak         06 = a 04 fél lába    010 = valami 
03 = az alagsori folyosó   07 = a többiek     011 = a kiscica 
04 = a falábú házmesterkislány 08 = a félhomály   

 
A T1.1 vertikális kompozíciós organizációja 
 

Említett könyvemben a T1 vertikális kompozíciós organizációját egy úgyne-
vezett konstringenciadiagrammal ábrázoltam. Itt e diagram egy részének szem-
léltetésére ágrajzot alkalmazok (lásd 1. ábra) 
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Ebben — a referenciaindexekkel ellátott T1/2 alapján létrehozott — ágrajz-
ban a tényállásokat „K..R” szimbólumok jelzik (amelyekben „R” a relátumra 
utal), a tényállások konstringenciáját (szerves összefüggését) kifejezésre juttató 
(makro-)kötőelemeket, (makro-)konjunkciókat, pedig az adott makroegységre 
utaló számmal kiegészített & szimbólumok. A szaggatott vonalak azt érzé-
keltetik, hogy a K1R-et és a K15R–t (a K25R-rel együtt) hatodfokú konstringens 
makroegységgé kell összekapcsolni. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vertikális kompozíciós organizáció (makro-)kötőelemeinek értelmezése 
 
A kötőelemek formalizmus alkalmazása nélküli deszkriptív globális értel-

mezése a következő:  
&4.2: egy tényállást boldog volt és bekövetkezésének feltételét ha labdát 
szedhetett ... összekötő konstringens kapcsolat; mindkét tényállás szereplője 
a falábú házmesterkislány [=04], 
&5.2: egy perceptív tényállást feltűnt neki és a percepció tárgyát hogy a 
sarokban megmozdult valami összekötő konstringens kapcsolat; az első 
tényállás szereplője a falábú házmesterkislány [=04], 
&6: egy megszólítást Cicus és a megszólítotthoz intézett kérdést hát te 
hogy kerülsz ide kiscicám összekötő konstringes kapcsolat, amelyet egy a 

 
1. ábra: A T1-részlet vertikális kompozíciós organizációjának reprezentációja ágrajzzal 
 
 
 
                                                                             

   
K15R / &15   
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    K4R / &4                K5R / &5 
                                
        
 

K4.2R / &4.2       K5.2R / &5.2    K6R / &6       K7R / &7 
 
 
K1R  K2R  K4.1R  K4.2.1R   K4.2.2R   K5.1R K5.2.1R  K5.2.2R  K6.1R     K6.2R   K7.1R     K7.2R 

K3R                           K6.3R          K7.3R              



 A szövegösszefüggést biztosító relációk elemzésének aspektusai 

 

 15  

kommunikációs helyzetre utaló tényállás K6.3R: szólt oda... is jelez; e 
kommunikációs helyzet aktív szereplője a falábú házmesterkislány [=04], 
&7: két, időben egymást követő tényállást a [fölkapta a labdát] és a 
K7.3R: ahogy csak tudott tényállással módosított [elsietett vele] tényállá-
sokat összekötő konstringens kapcsolat; mindhárom tényállás aktív szereplő-
je a falábú házmesterkislány [=04], 
 

&4: egy tényállást [szegénykének a villamos ...] és (komplex) következmé-
nyét [boldog volt ha labdát szedhetett ...] összekötő konstringens kapcsolat; 
mindhárom tényállás szereplője a falábú házmesterkislány [=04], 
&5: egy tényállást, amely nem sejtet semmiféle következményt [az alag-
sorban félhomály terjengett] és egy bekövetkező tényálláskomplexumot [(de 
azért) feltűnt neki hogy a sarokban megmozdult valami] összekötő konstrin-
gens kapcsolat; a tényálláskomplexum szereplője a falábú házmesterkislány 
[=04],  
 

&14: egy tényállást [a K7.3R: a házmesterék tizennégy éves kislánya -ként 
azonosított egyik gyerek lebicegett érte[= a labdáért]] és egy azt motiváló 
tényálláskomplexumot [szegénykének a villamos ... s boldog volt ha labdát 
szedhetett ...] összekötő konstringens kapcsolat; a tényálláskomplexum sze-
replője a falábú házmesterkislány [=04], 
&24: egy komplex tényállást [ az alagsorban ... de azért feltűnt neki hogy a 
sarokban ...] egy azt motiváltan követő másik komplex (kommunikatív) tény-
állással [cicus – hát te hogy kerülsz ide ...] összekötő konstringens kapcsolat; 
mindkét tényálláskomplexum szereplője a falábú házmesterkislány [=04],  
 
&15: e többszörösen összetett tényálláskomplexum konstringenciáját bizto-
sító kapcsolatot az hozza létre, hogy mindez a falábú házmesterkislánnyal 
[=04] történt. 

 
Egy szövegvehikulum (a horizontális kompozíciós organizáció) létrehozása-

kor a vertikális kompozíciós organizáció kiindulópont, egy szövegvehikulum in-
terpretálásakor ezzel szemben eredmény. 

A következőkben a horizontális kompozíciós organizáció néhány aspektusát 
az interpretációfolyamat nézőpontjából tárgyalom. 
 
A T1.1 horizontális kompozíciós organizációja 
 

A horizontális kompozíciós organizáció interpretatív megközelítésekor az 
egyik fő feladat a korreferencialitás megállapítása. (A másik a téma-réma szer-
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kezeté és a tematikus progresszióé, ezek aspektusaival azonban itt nem foglal-
kozom.) 

A korreferecialitás megállapításának feltétele a konnexitás és kohézió feltárá-
sa. Erről a feltárásról a T1.1-re vonatkozóan a következők mondhatók: 

A [K2]-t konnexitás kapcsolja a [K1]-hez: érte – labda; 
A [K3] a [K2] egyik gyerek összetevőjének azonosítója: a házmesterék tizen-

négy éves kislánya; az azonosító funkcióra egyrészt a [K3] közbeékelt szöveg-
mondat jellege, másrészt a gyerek és kislánya kifejezések között értelmezhető 
kohézió alapján lehet következtetni; 

A [K4.1]-t kohézió kapcsolja a [K2]-höz: szegénykének [= a házmesterék 
tizennégy éves kislányának] – lebicegett; 

A [K4.2]-t az s kötőszó révén konnexitás kapcsolja a [K4.1]-hez; 
A [K4.2]-n belül az azonos igei szuffixumok révén a [K4.2.1]-t és a 

[K4.2.2]-t konnexitás kapcsolja egymáshoz; 
A [K5.1]-t kohézió kapcsolja a [K1]-hez (és a [K0]-hoz): alagsor – alagsori 

folyosó (– pince); 
A [K5.2]-t a neki révén konnexitás kapcsolja valamennyi szövegmondat-

hoz, amelyben szerepel a házmesterkislány és kohézió a [K5.1]-hez: egy sarok – 
alagsor; 

A [K6.3]-t kohézió kapcsolja a [K5.2.2]-höz: oda – egy sarok; és konnexi-
tás valamennyi szövegmondathoz, amelyben szerepel a házmesterkislány; 

A [K6.3] ezen kívül konnex kapcsolatot teremt a [K6.1] és [K6.2] között – 
egy kommunikatív aktussá egyesítve azokat; 

A [K7.1]-t konnexitás kapcsolja a [K1]-hez: a labda – a labda kifejezések 
ismétlése révén és valamennyi szövegmondathoz, amelyben szerepel a házmes-
terkislány: a megegyező igei szuffixumok révén; 

A [K7.3]-t kohézió kapcsolja a [K2]-höz: ahogy csak tudott – lebicegett ki-
fejezések révén és valamennyi szövegmondathoz, amelyben szerepel a házmes-
terkislány: a megegyező igei szuffixumok révén; 

A [K7.2]-t kettős konnexitás kapcsolja a [K7.1]-hez: egyrészt a vele – a lab-
da kifejezések, másrészt a megegyező igei szuffixumok révén. 

 
Összefoglalóan a T1.1-ben  
– a konnexitás hordozói  

egyrészt a labda – érte – *labdát – a labdát – vele, 
másrészt a lebicegett – a fél lábát – boldog volt – szedhetett – feltűnt 
neki – szólt – fölkapta – (ahogy csak tudott) elsietett kifejezéssorok; 

– a kohézió hordozói  
egyrészt az alagsori folyosó – az alagsorban – egy sarokban – *oda – *ide, 
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másrészt az egyik gyerek – a házmesterék tizennégy éves kislánya – 
szegénykének (a villamos levágta  a fél lábát) – a falábú házmester-
kislány kifejezéssorok, 

– részben konnexitás, részben kohézió hordozója: cicus – te – kiscicám. 
 

A konnexitás és kohézió megkülönböztetését illetően határeseteknek tekint-
hetők a következők: 
– amíg a határozott névelős a labda kifejezés megismétlése konnexitás hordozó-
jának tekinthető, a névelő nélküli labda (mint generikus elem) tekinthető lenne 
kohézió hordozójának is, 
– az *oda *ide elemeket konnexitás hordozójának is lehetne tekinteni. 

Ezeknek és az ezekhez hasonló eseteknek (például a leesett – lebicegett igék 
igekötői kapcsolatának) a státusát természetesen tisztázni kell, ezzel a kérdéssel 
azonban itt nem foglalkozom. 

A konnexitás és kohézió egyértelmű megkülönböztetésének alapja a formai 
(szintaktikai) és nyelvi-szemantikai relációk közötti egyértelmű különbségtevés. 

A kohéziót illetően 
– viszonylag egyszerű eset például az alagsori folyosó és az alagsorban ki-
fejezések között kohéziórelációt megállapítani, mert ehhez segítséget nyújt e 
kifejezések nyelvi megformáltsága, nem ilyen egyszerű ezzel szemben kohé-
zióreláció értelmezése e kifejezések és egyfelől a pince, másfelől az ablak és 
az egy sarok kifejezések között; 
– hasonlóképpen viszonylag egyszerű az egyik gyerek – a házmesterék ti-
zennégy éves kislánya – a ... házmesterkislány kifejezések közötti kohézió 
megállapítása, mert ehhez is segítséget nyújt nyelvi megformáltságuk, nem 
egyszerű ezzel szemben (az egymással részben konnexitás-, részben kohézió-
relációban álló) lebicegett – szegénykének a villamos levágta a fél lábát – a 
falábú házmesterkislány – ahogy csak tudott elsietett kifejezések/tényállások 
között kohezív (konstringens?) kapcsolatok értelmezése. 
 
A nem egyszerű esetek „nem egyszerű” voltának oka az, hogy értelmezésük a 

befogadók/interpretátorok részéről különféle természetű tudáselemek birtoklását 
feltételezi. Ezeknek a tudáselemeknek egy része egy enciklopédikus szótár 
(tezaurusz) tartalmához tartozónak — és ennek következtében a kohéziórelációk 
rendszert képező alapjának — tekinthető, másik része viszont csak adott kon-
textusokban feltételezett konstringenciarelációkból vezethető le. Ennek követ-
keztében a kohézió- és konstringenciarelációkat a véglegesség igényével nem le-
het egymástól egyértelműen elhatárolni. 

A következőkben néhány tudáselemekkel kapcsolatos kérdéssel foglalkozom. 
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3. Fogalmi sémák mint a szövegösszefüggés hordozói 
  
Ahogy a fenti elemzésekből látható, a szövegösszefüggést (a szövegkoheren-

ciát) alapvetően a konstringenciarelációk biztosítják, azokat pedig arra a világ-
darabra vonatkozó tudásunk alapján értelmezzük, amelyre feltételezésünk sze-
rint az interpretálandó vehikulum utal. E tudáselemek egy része úgynevezett fo-
galmi sémákba rendeződik, amelyek prototipikus részét az interpretálandó vehi-
kulumoktól függetlenül birtokoljuk. 

A fogalmi sémákról Tolcsvai 2001 280. oldalán összefoglalásképpen a követ-
kezők olvashatók: 

A fogalmi séma (tudáskeret, forgatókönyv) mint mentális modell, mint 
a tudás elmebeli összetett elrendezése a szöveg ... koherenciájához hoz-
zájárulhat a puszta említéssel, a fogalmi séma részleges kifejtésével (össze-
tevőinek szövegbeli sorbavételével) és a fogalmi séma megnevezésével és 
egyidejű részleges kifejtésével. A fogalmi séma részleges kifejtése a szö-
vegben történhet áttételesen, következtetés, bennfoglalás vagy előfeltevés 
révén is. 

 
A fogalmi sémák — fenti összefoglalásban is említett — két típusának meg-

különböztetésében én azok felfogását követem, akik a tudáskereteket statikus, a 
forgatókönyveket dinamikus ismereteket magukban foglaló sémákként értelme-
zik. E megkülönböztetés alapján például (a) az étterem fogalomhoz rendelhető 
tudáskeret tartalmát mindazoknak a helyiségeknek, személyeknek és tárgyaknak 
a (statikus) konfigurációja képezi, amelyek egy étteremmel kapcsolatban releván-
sak, míg (b) a vacsora egy étteremben fogalomhoz rendelhető forgatókönyv tar-
talmát mindazoknak az eseményeknek (történéseknek, cselekvéseknek) a (dina-
mikus) konfigurációja, amelyek egy éttermi vacsorával kapcsolatban relevánsak 
(az étterem kiválasztásától kezdve az étterem vacsora utáni elhagyásáig). 

Örkény Gondolatok a pincében című szövegével kapcsolatban egy pince-tu-
dáskeret „megnevezéséről és részleges kifejtéséről” beszélhetünk. A megneve-
zéssel a címben találkozunk, a részleges kifejtéssel a szövegben: pince – (pince) 
ablak – alagsor – alagsori folyosó – félhomály – /patkány/ – szén. 

E tudáskeret alapelemeihez — mint sztereotíp ismereteket — a Magyar értel-
mező kéziszótár a következő értelmezéseket rendeli: 

pince fn 1. Épületnek földalatti helyisége, 
pinceablak fn A pincének felszíni szellőzőnyílása, 
alagsor fn A földszint alatti helyiségek szintje, 

folyosó fn 1. Épület egy szinten levő részeit összekötőhosszú, keskeny 
térség (, amelyből helyiségek nyílnak), 
félhomály fn Gyenge szürkületszerű megvilágítás. 
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Könnyű észrevenni, hogy Örkény szövegének ezt az aspektust illető értelmezése 
nem kíván többet, mint e sztereotíp ismeretek kombinációjának a birtoklását. 

Arra, hogy az alagsori folyosóból nyíló helyiségekben mi tárolható, az ÉKSz. 
Természetesen nem térhet ki, már csak azért sem, mert az idő- és helykontextus-
tól függ — ma például a központi fűtés dominanciájának korában — egyre keve-
sebb olyan városi pince van, amelyben, többek között, szenet is tárolnak. A szó-
tár természetesen arra se térhet ki, hogy egy szenet (is) tároló pincében patkány 
is lehet. Ettől függetlenül a pincével kapcsolatos fogalmi sémánk ezeket az isme-
reteket is tartalmazza. 

Örkény Gondolatok a pincében című szövegével kapcsolatban forgatókönyv-
típusú fogalmi séma nem értelmezhető. 

A továbbiakban kizárólag a tudáskeretek — általam tezaurisztikusnak neve-
zett — optimálisan integratív reprezentációjának kérdéseivel foglalkozom. 
 
4. Adalékok a tudáskeret-típusú fogalmi sémák speciális tezaurisztikus rep-
rezentációjához 
 
4.1. A tezaurusz szakszónak az Idegen szavak és kifejezések kéziszótára a követ-
kező, jelen témánk szempontjából releváns értelmezését nyújtja: 

thesaurus gör …2. olyan egynyelvű szótár, amelyben a szavak fogalmi 
körök, logikai v. jelentésbeli összefüggések alapján vannak elrendezve 

 
4.2. Ennek az értelmezésnek megfelelő tezauruszt állított össze például Roget az 
angol, Dornseiff a német nyelv számára. Ilyen fajta tezauruszunk tudomásom 
szerint a magyar nyelvre vonatkozóan nincs. 

Minthogy egyrészt ezek a tezauruszok könnyen hozzáférhetők (felépítésük 
bárki érdeklődő számára könnyen átlátható), másrészt nem tartalmaznak in-
tegratív fogalomkör-reprezentációkat (márpedig a kohézió- és/vagy konstrin-
genciarelációk explicit alapon végrehajtható értelmezéséhez ezekre lenne szük-
ség), struktúrájuk tárgyalását itt nem tartom szükségesnek. 
 
4.3. Választott témánk tárgyalása szempontjából nagyobb relevanciájú az úgy-
nevezett dokumentációs tezauruszok struktúrájának elemzése. Ezeket a tezauru-
szokat azért hozták létre, hogy ha egy adott tárgyra/jelenségre vonatkozó doku-
mentumokat keresünk egy számítógépben tárolt dokumentumhalmazban, a szó-
ban forgó tárgyra/jelenségre utaló kulcsszóból kiindulva, az általa jelölt foga-
lomhoz bármilyen jelleggel, de szisztematikusan kapcsolódó közeli és távoli fo-
galomhoz könnyen el tudjunk jutni, hogy azután az azokra utaló nyelvi kife-
jezéseket további kereső kérdéseinkben fel tudjuk használni.  

(A dokumentációs tezauruszokhoz lásd Petőfi 1969a és Soergel 1969.) 
Egy integratív tezaurusz-szócikk struktúráját a 2. ábra szemlélteti. Az ábra  



Petőfi S. János 

 20 
 

– első oszlopa azoknak a kategóriáknak a rövidítéseit tartalmazza, amelyeket Soer-
gel egy tezaurusz-szócikk strukturálásakor az akkor rendelkezésre álló relevánsabb 
dokumentációs tezauruszok vizsgálata alapján figyelembe veendőnek tartott;  
– második oszlopa ezekhez a rövidítésekhez hozzárendeli a szóban forgó kategó-
riák magyar neveit, zárójelben megadva azokat az angol szavakat, amelyek alap-
ján az alkalmazott rövidítések értelmezhetők;  
– harmadik oszlopa a „tenger” kulcsszóhoz rendel az arra alkalmazhatónak vélt 
kategóriáknak megfelelő nyelvi elemeket,  
– negyedik oszlopa a „pince” kulcsszó hasonló jellegű tezaurisztikus feldolgo-
zásának eredményeit mutatja. 

 
 kulcsszó (descriptor) tenger pince 

SY szinonim terminus óceán  

EQ ekvivalens terminus   

TR fordítás                   /translation/   

DEF explikáció               /definition/ * ** 

SN tartomány                /scope note/   

SF szemantikai elemei /sem. factors are/   

ISF szemantikai elem    /is sem. factor of/ ~part, ~szint boros ~ 

FIELD tematikai csoport    /thematic group/   

CAT kategória anyag, tulajdonság stb.  földalatti 
helyiség 

BT szélesebb /broader/ értelmű terminusok  --------------------  

BT-LOG         logikai értelemben véve állóvíz  

BT-WH         egész /whole/ értelemben véve földkerekség épület 

BT-CON         más módon kapcsolódó   
NT szűkebb /narrower/ értelmű terminusok --------------------  

NT-LOG         logikai értelemben véve északi ~, keleti ~  
NT-PT         rész /part/ értelemben véve öböl alagsori 

folyosó 
NT-CON         más módon kapcsolódó sósvíz, édesvíz pinceablak 

COL társ /collateral/ terminusok --------------------  
COL-LOG         logikai értelemben véve tó  
COL-PT         rész /part/ értelemben véve szárazföld kamrák 
COL-CON         más módon kapcsolódó  lépcsőlejáró 

ASC asszociált terminusok --------------------  
ASCR         reflexív módon asszociált végtelenség  
ASCT         asszociált –hoz /to/  hullámok szén 
ASCF         asszociált –ból /from/  sirály alagsor 
EC empirikusan kapcsolódó part, kikötő, vi-

lágítótorony, 
hajó 

félhomály, 
patkány 

2. ábra: Egy integratív tezaurusz-szócikk struktúrája 
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A csillaggal jelölt helyekre behelyettesítendők a kulcsszavakkal jelölt fogal-
mak értelmezései, amelyek, ha elfogadjuk az ÉKSz.-ban található értelmezése-
ket, a következők: 

* tenger fn 1. Nagy kiterjedésű, sós állóvíz, 
** pince fn 1. Épületnek földalatti helyisége. 
Azt hiszem, könnyű belátni, hogy az ilyen módon strukturált tezaurusz-szó-

cikkek alkalmas eszközül szolgálhatnak a kohézió és konstringencia vizsgálatá-
hoz, minthogy lehetővé teszik a legkülönfélébb fogalmi relációk explicit repre-
zentálását. 

A tezaurisztikus szócikkek szövegelemezésben való alkalmazásával itt nem 
foglalkozom, annak aspektusait Petőfi 1969b-ben tárgyaltam, amelyben Áprily 
Madarak a tenger felett című írását használtam fel szemléltető szövegként, in-
nen ered a „tenger” kulcsszó kategorizálása. (Ennek a szövegnek az elemzéséhez 
lásd Petőfi 1997-t is.) 
 
5. Záró megjegyzések a szövegösszefüggés vizsgálatához 
 

Ebben az írásban adalékokat próbáltam szolgáltatni 
– a szövegként elfogadott nyelvi tárgyak vertikális és horizontális organi-
zációja vizsgálata szemiotikai-textológiai módszerének,  
– a konstringencia szövegösszefüggés biztosításában betöltött elsődleges 
szerepének, 
– a kohézió és konstringencia egyszer s mindenkorra való elkülönítése 
problémáinak, 
– a fogalmi sémák (elsősorban a tudáskeretek) figyelembevétele fontosságá-
nak, valamint 
– a dokumentációs tezauruszok mintájára létrehozható/létrehozandó tezau-
rusz-szócikkek tudáskeretek explicit reprezentálásához való hozzájárulásának 
megvilágításához. 
 
A szövegösszefüggés vizsgálatának további feladataiként egyrészt a felsorolt 

témákhoz kapcsolódó kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szakirodalmat kell fel-
dolgozni, másrészt különböző nyelvű szövegeket (vagy viszonylagos önállóságú 
szövegrészeket) kell elemezni az elméleti megfontolások helyességének tesztelé-
sére és/vagy a problémakatalógus kibővítése érdekében. 
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